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ABSTRAK 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo merupakan instansi 

pemerintah daerah yang bertugas membantu bupati dalam menjalankan urusan 

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistika dan persandian serta 

tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dinas Komunikasi dan 

Informatika tersebut memiliki unsur pelaksana Bidang Tata Kelola Informatika 

dengan salah satu tugasnya melayani dalam pencatatan aplikasi masuk dari 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan Aplikasi Bispro. Untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan program yang telah dilaksanakan, aplikasi 

yang masuk perlu kelengkapan dokumen aplikasi juga. Namun terdapat masalah 

yang di alami dalam Aplikasi Bispro ini adalah pihak DISKOMINFO tidak dapat 

memproses pengujian aplikasi yang diajukan oleh OPD apabila tidak dilengkapi 

oleh file source code dan file manual book. Solusi yang diberikan adalah membuaat 

aplikasi berbasis website yang mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut 

dengan menambahkan fitur seperti, fitur upload source code aplikasi dan fitur 

upload manual book dalam Aplikasi Bispro tersebut.Hasil dari pembuatan fitur 

upload source code aplikasi dan fitur upload manual book ini adalah dapat 

membantu pihak DISKOMINFO dalam melanjutkan pengujian terhadap aplikasi 

yang diajukan oleh OPD. 

 
 

Kata Kunci : Aplikasi Bispro, Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo, 

Manual Book, Source Code. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (DISKOMINFO 

Sidoarjo) yang dipimpin oleh Kepala Dinas adalah unsur pelaksana urusan 

pemerintahan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo 

Provinsi Jawa Timur (DISKOMINFO Sidoarjo) sebagai dinas pemerintahan yang 

bertugas membantu Bupati Kabupaten Sidoarjo melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistika dan persandian serta 

tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dinas Komunikasi dan 

Informatika melakukan operasionalnya dibantu oleh unsur pelaksana yang terdiri 

empat bidang yaitu Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang 

Tata Kelola Informatika, Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi, dan Bidang Statistik. 

Tugas dan fungsi setiap unsur pelaksana sudah diatur dan dituangkan pada 

Peraturan Bupati (PERBUP) Sidoarjo nomor 89 tahun 2019 Bab III. Salah satunya 

pada Bidang Tata Kelola Informatika yang mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas di bidang layanan pemerintah berbasis elektronik (e-Gov), 

yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, 

melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi 

dan pelaporan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Tata Kelola Informatika memiliki 

aplikasi berbasis website bernama Aplikasi Bisnis Proses yang kemudian biasa 
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sebut Aplikasi Bispro. Aplikasi ini berguna untuk melakukan pemantauan dan 

pengelolaan terhadap aplikasi yang masuk dari Organisasi Perangakat Daerah 

(OPD). 

Dengan proses bisnis tersebut, Bidang Tata Kelola Informatika 

mempunyai kendala seperti belum adanya fitur upload source code, upload manual 

book, upload berita acara, pemberian suffix dan server dummy, dan penambahan 

Secure Socket Layer (SSL) di dalam aplikasi bispro ini. Sehingga kinerja dari 

aplikasi tersebut kurang sempurna. Maka perlu adanya pengembangan pada 

aplikasi ini agar dapat berfungsi dengan baik dan sempurna. 

 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu bagaimana rancang bangun sistem pencatatan data aplikasi masuk 

pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten sidoarjo. 

1.3 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka batasan masalah dalam 

membuat aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan aplikasi Bispro hanya sampai fitur upload source code dan 

 

upload manual book. 

 

2. Pengembangan fitur aplikasi tidak membahas tentang upload berita acara, 

memberikan server dan database dummy, pengujian aplikasi dan pengujian 

keamanan aplikasi. 

1.4 Tujuan 

 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 
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dilakukannya kerja praktik ini adalah merancang dan membangun aplikasi 

pencatatan data aplikasi masuk pada DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo. 

1.5 Manfaat 

 

Manfaat yang diperoleh dengan adanya perancangan aplikasi pencatatan 

data aplikasi masuk ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi divisi tata kelola informatika DISKOMINFO Kabupaten 

Sidoarjo adalah mempermudah proses untuk mencatat aplikasi apa saja 

yang masuk atau yang di ajukan oleh OPD. 

2. Manfaat bagi Universitas Dinamika adalah dapat membangun relasi 

dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. 

3. Manfaat bagi mahasiswa atau penulis adalah mendapatkan wawasan 

pengalaman kerja dan menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama 

di perkuliahan. 

 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

 

Untuk memudahkan dalam memahami persoalan dan pembahasannya 

maka penulisan Laporan Kerja Praktik ini dibuat dengan sistematika sebagai 

berikut : 

 
 

BAB I      : PENDAHULUAN 

 

Bab ini membahas mengenai latar belakang perusahaan, inti 

permasalahan yang disebutkan dalam rumusan masalah, tujuan yang 

ingin dicapai, manfaat yang diperoleh dan sistematika penulisan 
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kerja praktik. 

 

 

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo seperti latar 

belakang perusahaan, identitas perusahaan, visi perusahaan, misi 

perusahaan ,logo perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

 

Bab ini membahas teori yang berkaitan dengan proses 

pengembangan aplikasi. Teori-teori tersebut menjadi acuan dari 

penyelesaian masalah. 

 
 

BAB IV : DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

 

Bab ini menjelaskan terkait langkah-langkah dalam pengembangan 

suatu aplikasi dan pekerjaan yang dilakukan semasa kerja praktik 

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Pada 

bab ini juga membahas hasil pengembangan Aplikasi Bispro terkait 

penambahan fitur upload source code aplikasi dan upload manual 

book. 

BAB V : PENUTUP 

 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil dari pengembangan aplikasi 

Bispro pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Sidoarjo. Pada bab ini juga berisikan saran pengembangan aplikasi 

Bispro yang akan dilakukan dikemudian hari. 
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BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten 

Sidoarjo 

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Sidoarjo, disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Telah disebutkan dalam peraturan bahwa 

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemeritahan bidang komunikasi dan informatika, statistika, 

dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Sidoarjo. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2019 

memberikan fungsi kepada Dinas Komunikais dan Informatika Kabupaten Sidoarjo 

sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan urusan komunikasi dna informatika, statistika, 

dan persandian; 

b. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistika 

dan persandian; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi informatika, 

statistik, dan persandian; 
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d. Pelaksanaan administrasi Dinas dan; 

 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugasnya. 

 
 

2.2 Struktur Perusahaan 
 

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Sidoarjo (Sumber : Dokumen Perusahaan) 
 
 

Pelaksana tugas tersebut, DISKOMINFO memiliki bagan struktur organisasi 

sebagaimana gambar 2.1, terdiri atas : 

a. Unsur pimpinan : Kepala Dinas 

 

b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari: 

 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

 

2. Sub Bagian Keuangan; 

 

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 

 

c. Unsur Pelaksana, teridiri dari 
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1.1 Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari : 

 

a) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik; 

 

b) Seksi Media dan Kemitraan Komunikasi Publik; 

 

c) Seksi Layanan Informasi Publik. 

 

1.2 Bidang Tata Kelola Informatika, terdiri dari: 

 

a) Seksi Aplikasi Informatika; 

 

b) Seksi Layanan Informatika; 

 

c) Seksi Tata Kelola dan Evaluasi Layanan Pemerintah Berbasis 

Elektrnik. 

1.3 Bidang Infrastuktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan 

Komunkasi terdiri dari: 

a) Seksi Infrastuktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

 

b) Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; 

c) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian; 

 

1.4 Bidang Statistik, terdiri dari: 

 

a) Seksi Pengolahan Data Statistik; 

 

b) Seksi Layanan Statistik dan Pelaporan. 

 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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2.3 Logo Perusahaan 

 

Berikut ini merupakan logo Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Sidoarjo. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo berada dibawah 

pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga logo yang 

digunakan oleh DISKOMINFO sama dengan Logo pemerintahan daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

Gambar 2. 2 Logo Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Sidoarjo 
 

2.4 Lokasi Perusahaan 

 

Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo berlokasi di 

Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia. Adapun peta lokasi perusahaan dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 2. 3 Lokasi Maps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo 
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Pada Gambar 2.3, merupakan titik lokasi DISKOMINFO Kabupaten Sidoajro 

yang dipetakan melalui google maps. Adapun informasi yang didapat sebagai 

berikut: 

Alamat : Jalan Diponegoro No.139, Lemahputro, Kec. 

 

Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61213 

Nomor Telepon : (031) 8073915 

Jam Buka/Tutup : 07.30 – 15.00 WIB 

 

 

2.5 Visi dan Misi DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo 

 

2.5.1 Visi DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo 

 

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN TEKNOLOGI INFORMASI 

PUBLIC MENUJU SIDOARJO SMART CITY 

2.5.2 Misi DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo 

 

Realisasi visi tersebut, Dinas Komunikadi dan Informatika Kabupaten 

Sidoarjo melaksanakan misi sebagai berikut: 

1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi 

 

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi 

dan informasi publik. 

2.6 Proses Bisnis 
 

• OPD 

1. Mendaftarkan online pengajuan aplikasi OPD melalui Aplikasi Bispro 

alamatnya : bispro.sidoarjokab.go.id masuk menggunakan username dan 

password yg diberikan oleh Dinas Kominfo. 

a. Mengisikan data Aplikasi yang akan dibangun OPD 

b. Melampirkan bisnis proses dari aplikasi yg diajukan/didaftarkan. 

2. Membuat Surat permohonan melalui E-buddy dengan melampirkan 

keterangan pengajuan aplikasi yg telah didaftarkan di Aplikasi Bispro. 



20  

3. Menginputkan nomer surat yang dikirim via E-buddy 

4. Kemudian OPD menerima surat balasan dari Aplikasi Bispro beserta jadwal 

rapat koordinasi pengajuan aplikasi. 

5. Setelah itu OPD mengisikan data tahap pembangunan aplikasi seperti : 

a. OPD akan memilih layanan untuk   Web   Hosting,   Redirect, 

Collocation Server, VPS 

b. Database yang digunakan 

c. Bahasa Pemprograman yang digunakan 

d. Nama Domain aplikasi, dll 

6. OPD juga harus menginputkan SKPL (Spesifikasi kebutuhan Perangkat 

Lunak) aplikasi 

7. Setelah input data lengkap OPD dapat mengupload aplikasi dengan 

mengirimkan Source Code Aplikasi yang akan dibangun serta Databasenya 

seperti : 

a. Upload source code aplikasi 

b. Upload manual book aplikasi 
 

Gambar 2. 4 Docflow Pendaftaran Aplikasi oleh 

OPD 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

Dalam merancang dan membangun aplikasi ini, memerlukan sebuah teori- 

teori terkait yang digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan 

yang ada dan sistem yang akan dibuat. 

3.1 Aplikasi 

 

Aplikasi adalah penggunaan atau penerapansuatu konsep yang menjadi pokok 

pembahasan.Aplikasi dapat diartikan juga sebagai programkomputer yang dibuat 

untuk menolong manusiadalam melaksanakan tugas tertentu. (Sembiring, 2013) 

3.2 Website 

 

Website merupakan halaman situs sistem informasi yang dapat diakses secara 

cepat. Website ini didasari dari adanya perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman 

yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, 

animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis 

maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait 

dimana masingmasing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink) 

(Putra, Syarif, & Asriyadi, 2020). 

3.3 PHP 

 

PHP adalah singkatan dari “PHP: Hypertext Preprocessor“, yaitu bahasa 

pemrograman yang digunakan secara luas untuk menangani pembuatan situs 

website dan bisa digunakan bersamaan dengan CSS (Cascading Style Sheet) dan 

HTML. PHP diciptakan oleh Dr. Leonardo Bernart pertama kali tahun 1994. Pada 

awalnya PHP adalah singkatan dari “Personal Home Page”. Selanjutnya diganti 
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menjadi FI (Form Interpreted). Sejak versi 3.0, nama bahasa ini diubah menjadi 

“PHP : Hypertext Preprocessor” dengan singkatannya “PHP” (Fridyana & 

Asmunin, 2020). 

Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah forum (phpBB) dan MediaWiki 

(software di belakang Wikipedia).PHP juga dapat dilihat sebagai pilihan lain dari 

ASP.NET/C#/VB.NET Microsoft, ColdFusion Macromedia, JSP/Java Sun 

Microsystems, dan CGI/Perl. Contoh aplikasi lain yang lebih kompleks berupa 

CMS yang dibangun menggunakan PHP adalah Mambo, Joomla!, Postnuke, 

Xaraya, dan lain-lain (Ramadhani, Anis, & Masruro, 2013) . 

3.4 HTML 

 

Hypertext Markup Languange (HTML) adalah sebuah bahasa yang digunakan 

untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam 

sebuah penjelajah web internet dan pemformatan hiperteks sederhana yang ditulis 

dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang 

terintegrasi. Dengan kata lain, berkas yang dibuat dalam perangkat lunak pengolah 

kata dan disimpan dalam format ASCII normal sehingga menjadi halaman web 

dengan perintah HTML. 

HTML (Hypertext Markup Languange) merupakan salah satu format yang 

digunakan dalam pembuatan dokumen dan aplikasi yang berjalan di halaman web. 

Oleh karena itu agar dapat membuat program aplikasi diatas halaman web, anda 

terlebih dahulu harus mengenal dan menguasai HTML (Putra, Fatrmanityas, Muis, 

Arifin, & Setiyadi, 2020). 

3.5 MySQL 

 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 
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(bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang multithread, 

multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat 

MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi GNU General 

Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial untuk 

kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. 

Relational Database Management System (RDBMS). 

MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS) yang 

didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public License). 

Dimana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh 

dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan 

turunan salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL (Structured 

Query Language) (Ramadhani, Anis, & Masruro, 2013). 

3.6 XAMPP 

 

XAMPP adalah software web server apache yang di dalamnya tertanam server 

MySQL yang didukung dengan bahasa pemrograman PHP untuk membuat website 

yang dinamis. XAMPP sendiri mendukung dua system operasi yaitu windows dan 

Linux. Untuk linux dalam proses penginstalannya menggunakan command line 

sedangkan untuk windows dalam proses penginstalannya menggunakan interface 

grafis sehingga lebih mudah dalam penggunaaan XAMPP di Windows di banding 

dengan Linux. Didalam XAMPP ada 3 komponen utama yang di tanam di dalamnya 

yaitu web server Apache, PHP, dan MySQL (Erinton, Negara, & Sanjoyo, 2017). 

3.7 Framework Codeigniter 

 

Framework memungkinkan kita membangun aplikasi dengan lebih cepat 

karena sebagai developer kita akan lebih memfokuskan pada pokok pemasalahan, 
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sedangkan untuk hal-hal penunjang lainnya seperti koneksi ke database, form 

validation, GUI dan security umumnya telah disediakan oleh framework. 

CodeIgniter menyediakan berbagai macam library yang dapat mempermudah 

dalam pengembangan dan termasuk framework tercepat dibandingkan dengan 

framework lainnya (Erinton, Negara, & Sanjoyo, 2017). 

3.8 Metode Waterfall 

 

Menurut (Tabrani & Pudjiarti, 2017) Model SDLC air terjun (waterfall) biasa 

disebut model sekuensial linier (sequential linear) atau alur hidup klasik 

(classic life cycle). Model waterfall menyediakan pendekatan alur hidup 

perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain 

(Design), pengkodean (Code Generation), pengujian (Testing), dan tahap 

pendukung (support). 

1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami 

perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi 

kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan. 

2. Desain 

 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus 

pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur 

data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur 

pengkodean. Tahap ini mentrannslasi kebutuhan perangkat lunak dari 

tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat 

diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain 
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perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu 

didokumentasikan. 

3. Pembuatan Kode Program 

 

Desain harus ditranslasikan kedalam program perangkat lunak. Hasil 

dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah 

dibuat pada tahap desain. 

4. Pengujian 

 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan 

fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini 

dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memastika 

keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 

5. Pendukung atau Pemeliharaan (maintenance) 

 

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami 

perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi 

karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat 

pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan 

baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses 

pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan 

perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat 

lunak baru. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 

4.1 Pengumpulan Data 

 
4.1.1 Wawancara 

 

Pengumpulan data dengan cara wawancara bertujuan untuk mengetahui 

informasi secara langsung tentang permasalahan dan proses bisnis yang terjadi 

di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo serta mengetahui 

keinginan instansi. Informasi dan data yang di dapat akan digunakan untuk 

membangun dan merancang aplikasi tersebut. Proses wawancara dilakukan 

bersama seksi aplikasi informatika bidang tata kelola Informatika. Dari 

wawancara tersebut menghasilkan alur proses bisnis aplikasi Bispro yang 

berjalan selama ini. Dimulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

mendaftarkan pengajuan aplikasi secara online hingga proses pemasangan 

Secure Socket Layer (SSL) pada aplikasi yang diajukan. 

 

 
4.1.1 Observasi 

 

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi proses bisnis dan cara kerja 

aplikasi Bispro mulai dari bagaimana OPD mendaftarkan pengajuan 

aplikasinya, berkas apa saja yang diperlukan OPD, cara DISKOMINFO 

menerima pengajuan aplikasi dari OPD, dan framework yang digunakan di 

dalam aplikasi tersebut. Proses observasi dilakukan selama kurang lebih satu 

minggu pertama saat kerja praktik dimulai tepatnya pada tanggal 22 Maret 

2021 sampai tanggal 29 Maret 2021. Observasi ini menghasilkan alur seperti 
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proses pencatatan pengajuan aplikasi masuk dari OPD, lalu aplikasi yang 

diajukan tersebut diuji fitur dan keamanannya. Kemudian setelah aplikasi 

sudah lulus pengujian, aplikasi di pasang secara live di OPD masing-masing. 

4.1.3  Studi Literatur 

 

Kerja praktik berikut tidak lepas dari proses studi pustaka yang 

digunakan menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau 

masalah yang diteliti. Penulis memperoleh studi pustaka dari buku-buku 

ilmiah, laporan penelitian, peraturan perundangn-undangan, dan sumber- 

sumber tertulis baik secara tercetak maupun digital. Pencarian sumber-sumber 

studi sebagai bahan kerja praktik tentunya yang relevan dengan permasalahan 

atau topik yang dibahas. Hasil dari studi literature ini terdapat pada BAB III 

Landasan teori. 

4.2 Analisis Sistem 

 
4.2.1 Analisis dan Identifikasi Masalah 

 

Identifikasi masalah ini bertujuan untuk menganalisis terhadap masalah 

yang timbul. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan 

sebelumnya, untuk membantu proses pengelolaan data disediakan website 

untuk meyimpan proses kegiatan yang berlangsung, namun pemanfaatan 

aplikasi ini belum sepenuhnya maksimal. Masih banyak fitur-fitur dalam 

aplikasi ini yang perlu di tambahkan maupun di ubah. 

4.2.2 Identifikasi Pengguna 

 

Dari hasil observasi, wawancara, analisis dan identifikasi permasalahan 

maka dapat dilakukan identifikasi pengguna untuk sistem (perangkat lunak) 

yang terlibat dalam proses pengembangan fitur aplikasi ini. Pengguna aplikasi 
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ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

 

 
 

4.2.3 Kebutuhan Pengguna 

 

Berdasarkan hasil wawancara maka dilakukan analisis kebutuhan 

pengguna yang berinteraksi dengan sistem untuk membantu dalam merancang 

aplikasi. Peran dan tanggung jawab pengguna pada aplikasi dapat dilihat pada 

table 4.1. 

Tabel 4. 1 Tabel Kebutuhan Pengguna 
 

Pengguna Tanggung jawab Kebutuhan Data 

Oraganisasi 

Perangkat Daerah 

(OPD) 

- Melakukan upload source 

code aplikasi 

- Melakukan upload manual 

 

book aplikasi 

- Data source code 

 

aplikasi 

 

- Data manual book 

 

aplikasi 

 
4.2.4 Kebutuhan Fungsional 

 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, identifikasi permasalahan, 

identifikasi pengguna, dan indentfikasi data maka dapat dilakukan identifikasi 

kebutuhan fungsional untuk aplikasi yang akan dibuat, meliputi : 

a) Fungsional Upload Source Code Aplikasi. 

 

Tabel 4. 2 Fungsional Upload Source Code Aplikasi 
 

 

Nama Fungsional Fungsional upload source code aplikasi 

Pengguna Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk mengupload source 

 

code pengajuan aplikasi setelah OPD melengkapi 
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 informasi aplikasi 

Kondisi Awal a. OPD belum login 

b. OPD belum menekan menu Form Rencana 

 

Rekomendasi Pengajuan Aplikasi 

Alur 1.  OPD login 

2. OPD menekan menu form rencana 

 

rekomendasi pengajuan aplikasi 

3. OPD melengkapi informasi OPD 

4. OPD melengkapi informasi aplikasi 

5. OPD mengisi dokumen pelengkap 

6. OPD mengupload source code aplikasi 

 

internal atau eksternal 

7. OPD keluar dari program 

Kondisi Akhir File source code aplikasi berhasil terupload 

 

 

b) Fungsional Mengupload Manual Book Aplikasi 

 

Tabel 4. 3 Fungsional Mengupload Manual Book Aplikais 
 

 

Nama Fungsional Fungsional Upload Manual Book 

Pengguna OPD 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk mengupload manual 

book pengajuan aplikasi setelah OPD melengkapi 

informasi aplikasi. 

Kondisi Awal a. OPD belum login 
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 b. OPD belum menekan menu Form Rencana 

 

Rekomendasi Pengajuan Aplikasi 

 c. OPD belum melengkapi data aplikasi 

Alur 1.  OPD login 

 2. OPD menekan menu form rencana 

 

rekomendasi pengajuan aplikasi 

 3. OPD melengkapi informasi OPD 

 4. OPD melengkapi informasi aplikasi 

 5. OPD mengisi dokumen pelengkap 

 6. OPD mengupload source code aplikasi 

 

internal atau eksternal 

 7. OPD mengupload manual book format PDF. 

 8. OPD dapat melihat hasil upload manual 

 

book 

 9. OPD keluar dari program 

Kondisi Akhir Dapat melihat hasil upload manual book aplikasi 

 

 

4.2.5 Kebutuhan Non Fungsional 

 

Analisis kebutuhan non fungsional dilakukan dengan tujuan 

mengetahio kebutuhan yang mengacu pada perilaku yang di dapati oleh sistem 

yang akan dibangun. Analisis kebutuhan non fungsional meliputi : 

a. Database menggunakan MySQL. 

 

b. Bahasa pemrograman menggunakan PHP dan HTML 

 

c. Framework yang digunakan yaitu Codeigniter. 
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4.3 Perancangan Sistem 

 

Tahapan perancangan sistem menggambarkan kebutuhan-kebuthan sistem baik 

perangkat keras maupun perangkat lunak dengan membentuk arsitektur sistem 

secara keseluruan. Pada penelitian ini perancangan dibuat dari System Flow,Context 

Diagram, Data Flow Diagram, Conceptual Data Model (CDM), dan Physical Data 

Model (PDM). 

 

 
4.3.1 System Flow 

 

Pada system flow akan di gambarkan alur proses yang terjadi dalam 

sistem secara berurutan. Terdapat dua system flow yang akan dibuat yaitu 

system flow upload source code aplikasi dan system flow upload manual book. 

 
 

a) System Flow Upload Source Code Aplikasi 

 

System flow ini menjelaskan proses upload source code aplikasi yang 

dilakukan oleh OPD pada Aplikasi Bispro. Proses ini dimulai dari OPD login 

ke aplikasi kemudian menekan form rencana rekomendasi pengajuan aplikasi. 

Kemudian OPD melengkapi informasi OPD, informasi aplikasi, dan dokumen 

pelengkap (file Bispro) setelah itu di Submit. Selanjutnya data diproses 

kemudian OPD melegkapi file dengan mengupload source code aplikasi. 
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Gambar 4. 1 System Flow Upload Source Code Aplikasi 
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4.2.1 System Flow Upload Manual Book 

 

System flow ini menjelaskan proses upload manual book yang dilakukan 

oleh OPD pada Aplikasi Bispro. Proses ini dimulai dari OPD login ke aplikasi 

kemudian menekan form rencana rekomendasi pengajuan aplikasi. Kemudian 

OPD melengkapi informasi OPD, informasi aplikasi, dan dokumen pelengkap 

(file Bispro) setelah itu di Submit. Selanjutnya data diproses kemudian OPD 

melengkapi file dengan mengupload manual book. 

Gambar 4. 2 System Flow Upload Manual Book 
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Gambar 1.3 Context Diagram Aplikasi Bispro 

4.1.2 Context Diagram 

 

Context Diagram menggambarkan entitas – entitas yang saling 

berhubungan dengan aplikasi. Context diagram juga menggambakar aliran 

masuk dan keluar pada aplikasi. Pada context diagram, data yang dialirkan ke 

sistem berasal dari entitas yang menggunakan aplikasi. Context diagram 

aplikasi bispro pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo 

memiliki empat entitas yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Seksi E-gov, 

Seksi Aplikasi, dan Seksi Keamanan (integrasi). Untuk gambaran context 

diagram aplikasi bispro secara lengkap dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4. 3 Context Diagram Aplikasi Bispro 
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Informasi pendaftaran 
aplikasi 

Data user role 
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4.3.3 Data Flow Diagram 

 

Data flow diagram menggambarkan aliran data yang ada pada Rancang 

Bangun Sistem Pencatatan Data Aplikasi Masuk Pada Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Kabupaten Sidoarjo yang dapat dilihat pada gambar 4.4. 
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Gambar 4. 4 Data Flow Diagram Level 0 Aplikasi Bispro 

 

a) Proses Upload Source Code Aplikasi 

 

DFD Level 1 upload source code aplikasi menjelaskan tentang 

proses OPD mengupload source code aplikasi dengan fitur yang telah 
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Data user role 

Data user role 

Login 

Data User 

 

1.1 

Login Aplikasi   Data User                  

Bispro 

Konfirmasi login  User 

   Access 

Data user menu 

 
Data user menu 

Input source code              

aplikasi 
Data source code 

aplikasi 

Data source code 

aplikasi 

Seksi Aplikasi 

tbl_aplikasi 11 Upload source code 

aplikasi OPD 

1.2 

user_menu 8 

user 6 

OPD 

user_role 9 

disediakan untuk melengkapi dokumen aplikasi yang di daftarkan atau 

diajukan pada Aplikasi Bispro. Alur data DFD level 1 upload source 

code aplikasi dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data User Access 7 user_access 

Data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Data Flow Diagram Level 1 Upload Source Code 

Aplikasi 

 

 

b) Proses Upload Manual Book Aplikasi 

 

DFD Level 1 upload manual book aplikasi menjelaskan tentang 

proses OPD mengupload manual book aplikasi dengan fitur yang telah 

disediakan untuk melengkapi dokumen aplikasi yang di daftarkan atau 

diajukan pada Aplikasi Bispro. Alur data DFD level 1 upload manual 

book aplikasi dapat dilihat pada gambar 4.6. 
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Gambar 4. 6 Data Flow Diagram Level 1 Upload Manual Book 

Aplikasi 

4.3.4 Conceptual Data Model (CDM) 

 

Model konsep data biasa disebut CDM merupakan konsep yang 

berhubungan dengan sudut pandang pemakai terhadap data yang disimpan 

dalam basis data. CDM digambarkan dalam bentuk tabel-tabel yang beritpe 

data dengan relasi antar tabel untuk keperluan implementasi ke basis data. 



 

38 

user_role 

id_user_role       integer 

id_user_menu     integer 

id_user 

role 

slug 

integer 

varchar(100) 

varchar(100) 

<pk> 

<fk1> 

<fk2> 

user_menu 

id_user_menu     integer <pk> 
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Gambar 4. 7 CDM Aplikasi Bispro DISKOMINFO Sidoarjo 
 

4.3.5 Physical Data Model (PDM) 

PDM adalah model yang menggunakan table-tabel untuk 

menggambarkan data serta hubungan antar data. Sejumlah table yang dibuat 

memodelkan struktur fisik dan secara detail dari suatu database. 

Gambar 4. 8 PDM Aplikasi Bispro DISKOMINFO Sidoarjo 
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4.3.6 Struktur Tabel 

 

Berdasarkan PDM yang sudah terbentuk, dapat disusun struktur table 

yang akan digunakan dalam menyimpan data dari aplikasi. Tabel – tabel 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tabel jadwal 

 

Nama Tabel : jadwal 

Primary Key : id_jadwal 

Fungsi : menyimpan data jadwal rapat pada aplikasi bispro 

Tabel 4. 4 Struktur Tabel Jadwal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Tabel log_pengujian 

 

Nama Tabel : log_pengujian 

Primary Key : id_log 

Fungsi : menyimpan data hasil log pengujian pada aplikasi bispro 

 

Tabel 4. 5 Struktur Tabel Log Pengujian 
 

No. Field Type Data Length Constraint 

1. id_log integer 11 PK 

No. Field Type Data Length Constraint 

1. id_jadwal integer 11 PK 

2. tanggal_rapat date   

3. jm_mulai varchar 100  

4. jm_akhir varchar 100  

5. ruangan varchar 100  
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2. tahapan_pengujian_id integer 11 FK 

3. nomor_aplikasi integer  FK 

4. tgl_mulai date   

5. tgl_selesai date   

6. keterangan text   

7. hasil varchar 100  

8. file_pengujian varchar 100  

 

 

3. Tabel status_rapat 

 

Nama Tabel : status_rapat 

Primary Key : id_rapat 

Fungsi : menyimpan data undangan rapat pada aplikasi bispro 

 

Tabel 4. 6 Struktur Tabel Status Rapat 
 

No. Field Type Data Length Constraint 

1. id_rapat integer 11 PK 

2. status varchar 100  

 
 

4. Tabel tbl_aplikasi 

 

Nama Tabel : tbl_aplikasi 

Primary Key : nomor 

Fungsi : menyimpan data tbl aplikasi pada aplikasi bispro 

 

Tabel 4. 7 Struktur Tabel Aplikasi 
 

No. Field Type Data Length Constraint 

1. nomor Integer 10 PK 
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2. email_user Varchar 100  

3. instansi Varchar 255  

4. intansi_bidang Varchar 100  

5. instansi_seksi Varchar 100  

6. rapat_id Integer 11 FK 

7. jadwal_id Integer 11 FK 

8. tanggal Varchar 100  

9. kode Varchar 100  

10. nama Varchar 255  

11. email Varchar 50  

12. no_telephone Varchar 100  

13. nama_panjang Varchar 255  

14. keterangan Longtext 255  

15. anggaran Varchar 100  

 

 

6. Tabel user 

 

Nama Tabel : user 

Primary Key : id_user 

Fungsi : menyimpan data user pada aplikasi bispro 

 

Tabel 4. 8 Struktur Tabel User 
 

No. Field Type Data Length Constraint 

1. id_user Integer 11 PK 

2. nama Varchar 128  

3. email Varchar 128  
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4. image Varchar 128  

5. username Varchar 100  

6. password Varchar 256  

7. role_id Integer 11 FK 

8. is_actived Integer 11  

9. date_created Integer 11  

 

 

7. Tabel user_access 

 

Nama Tabel : user_access 

Primary Key : id_user_access 

Fungsi : meyimpan data user access menu pada palikasi bispro 

 

Tabel 4. 9 Struktur Tabel User Access 
 

No. Field Type Data Length Constraint 

1. id_user_access Integer 11 PK 

2. Id_role Integer 11  

3. Reference_id varchar 255  

4. Reference_type Integer 11  

5. access varchar 100  

 
 

8. Tabel user_menu 

 

Nama Tabel : user_menu 

Primary Key : id_user_menu 

Fungsi : untuk menyimpan jenis menu user pada aplikasi bispro 
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Tabel 4. 10 Struktur Tabel User Menu 
 

No. Field Type Data Length Constraint 

1. Id_user_menu Integer 11 PK 

2. menu Varchar 128  

 

 

 

9. Tabel user_role 

 

Nama Tabel : user_role 

Primary Key : id_user_role 

Fungsi : meyimpan data user role pada aplikasi 

 

Tabel 4. 11 Struktur Tabel User Role 
 

No. Field Type Data Length Constraint 

4.1 Id_user_role Integer 11 PK 

4.2 Role Varchar 100  

4.3 slug Varchar 100  

 
4.4 Implementasi sistem 

 

Implementasi sistem merupakan penerapan form yang sudah dibuat pada 

desain input output kedalam sistem sehingga dapat digunakan oleh user yang 

menggunakan sistem tersebut. Berikut adalah hasil dari implemetasi desain input 

output kedalam Aplikasi Bispro DISKOMINFO Sidoarjo. 

4.4.1 Desain Input Output 

 

Desain input dan output adalah desain form yang akan diimplementasikan 

kedalam aplikasi. Desain input dan output sebagai gambaran antarmuka 

dengan sistem. Pada Aplikasi Bispro, input data diterima dari pengguna 
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aplikasi kemudian sistem akan memberikan hasilnya melalui output. Berikut 

ini adalah desain input dan output dari Aplikasi Bispro fokusnya untuk modul 

upload source code aplikasi dan manual book aplikasi. 

a) Desain dashboard OPD 

 

Pada dashboard ini akan ditampilkan menu yang menampilkan daftar 

aolikasi yang telah terdaftar dalam Aplikasi Bispro. OPD dapat melihat 

progress yang berjalan dalam pengajuan aplikasi tersebut. Selain itu OPD juga 

dapat membuat pengajuan atau pendaftaran rancangan aplikasi baru. Desain 

menu dashboard dapat dilihat pada gambar 4.9. 

Gambar 4. 9 Desain Dashboard OPD 
 

 

 

b) Desain Form Rencana Pengajuan  Rekomendasi Aplikasi 

 

Desain form rencana pengajuan aplikasi ini adalah form yang digunakan 

untuk OPD mendaftarkan aplikasinya. Pada form ini OPD harus melengkapi 
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data aplikasi yang sesuai form yang tersedia. OPD juga di berikan petunjuk 

pengisian form tersebut agar pengisian sesuai dan benar. Desain form rencana 

pengajuan rekomendasi aplikasi ini dapat dilihat pada gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4. 10 Form Rencana Pengajuan Rekomendasi Aplikasi 

 

c) Desain Form Upload Source Code Aplikasi 

 

Desain form upload source code merupakan form yang digunakan sebagai 

tempat untuk mengupload file source code yang dilakukan oleh OPD setelah 

melengkapi data aplikasi dan kelengkapan dokumen lainnya. Form upload 

souce code ini dilengkapi dua pilihan sumber file dari internal atau eksternal. 

Apabila memilih internal (file harus berekstensi .rar/.zip) jika eksternal OPD 

dapat mengupload file source berupa link penyimpanan source tersebut. 

Desain form upload source code aplikasi ini dapat dilihat pada gambar 4.11. 
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Gambar 4. 11 Form Upload Source Code Aplikasi 

 

 

 
d) Desain Form Upload Manual Boook 

 

Desain form upload manual book merupakan form yang digunakan untuk 

mengupload manual book aplikasi yang diajukan oleh OPD. Upload manual 

book ini dilakukan setelah OPD mengupload source code file aplikasi. 

Kemudian ekstensi dari manual book yang harus di upload yaitu berupa (.pdf) 

Setelah OPD mengupload manual book aplikasi, lalu menekan tombol 

simpan dan aplikasi akan di proses untuk pengujian oleh pihak 

DISKOMINFO. Desain form upload manual book ini dapat dilihat pada 

gambar 4.12. 
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Gambar 4. 12 Form Upload Manual Book. 

 

4.4.2 User interface 

 

Tahap ini menjelaskan tentag implementasi desain antar muka dari 

pengembangan fitur pada Aplikasi Bispro di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Sidoarjo. 

a) Halaman Fitur Upload Source Code Aplikasi 

 

Pada saat OPD berhasil melakukan login ke aplikasi ini halaman akan 

menampilkan daftar aplikasi masuk dari OPD lain. Untuk mendaftarkan 

atau megajukan rencana aplikasi baru OPD harus menekan menu form 

rencana rekomendasi pengajuan aplikasi. Pengguna dapat mengisi informasi 

OPD, informasi aplikasi, dokemen pelengkap, hingga data aplikasi 

terlengkapi. Salah satu dokumen pelengkap untuk pengajuan aplikasi yaitu 

OPD harus mengupload source code aplikasi dengan ekstensi internal 
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ataupun eksternal. Jka internal source code aplikasi berupa file berformat 

(.zip). Apabila eksternal file yang di inputkan berupa link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 14 Form Rencana Rekomendasi Pengajuan Aplikasi 

 

 
Gambar 4. 13 Button Untuk ke Halaman Upload Source Code Aplikasi 
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Gambar 4. 15 Halaman Upload Souce Code Aplikasi 

b) Halaman Upload Manual Book Aplikasi 

 

Setelah OPD mengupload source code aplikasi, OPD dapat 

mengupload file manual book dengan format (.pdf) lalu klik button 

simpan. 

 
 

Gambar 4. 16 Halaman Upload Manual Book Aplikasi 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Setelah melakuka kerja praktik di DISKOMINFO Sidoarjo khususnya 

dibidang Tata Kelola Informatika pada bagian Aplikasi Bisnis Proses (Bispro) 

dengan melakukan analisis, perancangan, desain, dan implementasi sistem, peneliti 

menarik kesimplan serta memberikan saran untuk perbaikan kinerja dalam 

pengelolaan rencana rekomendasi aplikasi pada aplikasi bispro. 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk Rancang Bangun 

Sistem Pencatatan Data Aplikasi Masuk pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Sidoarjo ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai media untuk mendaftarkan rencana 

rekomendasi aplikasi dari OPD yang kemudian di kelola oleh pihak 

DISKOMINFO untuk di uji. 

2. Dengan aplikasi ini pengguna dapat dengan mudah menerima informasi 

tentang aplikasi yang di ajukan secara tranparan. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk Rancang Bangun Sistem Pencatatan Data 

Aplikasi Masuk pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur laporan 

berskala untuk pihak yang terkait contohnya bagian aplikasi. Agar 

mempermudah pengecekan aplikasi yang masuk. 

2. Apliaksi dapat dikembangkan dengan menggunakan platform lain yaitu 
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berbasis mobile agar pengguna lebih mudah dan fleskisbel untuk 

mengakses. 
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